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פגיעות חזה :שיעור

מטרותמספר

יכיר את סוגי פגיעות החזה החניך1

את הסימנים לפגיעות החזה החניך יכיר2

בפגיעות חזה החניך ידע כיצד לטפל3

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3

אשרמן ציוד חבישה ותחבושת4



טיפול ופינוי  , פגיעות חזה מהוות אתגר טיפולי בעבור כלל המטפלים ודורשות זיהוי מהיר

חשוב לזכור שפציעה בבית החזה  . דחוף לבית החולים על מנת להציל את חייו של הנפגע

עלולה לערב פגיעה באיברים חיוניים כמו הלב והריאות והקליניקה של פצועים אלו עלולה  

. להשתנות במהירות ולהתדרדר
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:בית החזה
. צלעות ועמוד השדרה, י כלוב גרמי שמורכב מעצם החזה"הריאות והאיברים בחלל החזה מוגנים ע

כל זוג צלעות מתחבר בחלקו האחורי של הגוף לעצמות . זוגות צלעות יוצרות קשת רחבה סביב החזה 12
 10וזוג מספר  8,9צלעות , (סטרנום)הזוגות הראשונים מתחברים ישירות לעצם החזה  7. עמוד השדרה

(.מרחפות)קצרות יותר ואינן מחוברות  11-12זוגות . מתחברים לסחוסים של הצלעות שמעליהן
הגבול האחורי של בית החזה הוא הגב ולכן פגיעה חודרת בגב עלולה לגרום אף היא לפגיעת  חשוב לזכור כי

.חזה

מסייעים בהנעתו של כלוב הצלעות ותורמים בכך לפעולת  , שנמצאים בין הצלעות, השרירים הבין צלעיים
(.VAN)עורקים ועצבים , מתחת לכל צלע עוברים ורידים . תהליכי הנשימה

י שרירי הצוואר ורקמות חיבור ובחלקו התחתון הוא "המוגבל בחלקו העליון ע, חלל בית החזה הוא חלל סגור
.י הסרעפת"מופרד לחלוטין מן הבטן ע

הסרעפת  . חלקיה ההיקפיים עשויים משריר ומרכזה עשוי רקמת חיבור, הסרעפת מהווה מחיצה בצורת כיפה
הסרעפת מהווה שריר חיוני , בנוסף. לעצם החזה ולחוליות עמוד השדרה, מחוברת לצלעות התחתונות

.  לפעולות הנשימה

כל ריאה מחולקת  . ממלאים כמעט את כל בית החזה, החלקים הגדולים ביותר של מערכת הנשימה: הריאות
ואילו הריאה  ( הלב תופס מקום עם נטייה קטנה שמאלה)אונות  שתיהריאה השמאלית מחולקת ל: לאונות

.  אונות שלושהימנית מחולקת ל
.  כל ריאה מכילה מיליוני נאדיות וכל נאדית מוקפת ברשת צפופה של נימי דם

המאפשרות את מעבר החמצן מהנאדיות אל הדם בנימים ומאפשרים מעבר , לנאדיות דפנות דקות מאוד
CO2 בחזרה לריאות.

  

.  רקמה חלקה שמסייעת לריאה להתפשט עם כל נשימה, (פלאורה)שתי הריאות מוקפות בקרומי הצדר 
.  אחד מקרומי הצדר עוטף את הריאות ואילו השני מכסה את הדופן הפנימית של בית החזה מצדו האחורי

כמעט אין רווח בין שתי השכבות החלקלקות של הצדר והן מחליקות זו על זו  כאשר  , במצב תקין, לרב
.לחץ-י נוזל סיכה שיוצר מעין מערכת הידראולית הפועלת על עקרון של תת"הריאות מתכווצות ומתרחבות ע

ואת החיוניות של תת הלחץ על מנת להבין את המנגנון של   הפלאורליחשוב להבין את המבנה של החלל 
.פגיעות חזה בהמשך
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(:Rib Fracture)שבר בצלע בודדת 

.שברים בצלעות שכיחים מאוד בפצועים עם חבלות בבית החזה
.  לעיתים שבר בצלע בודדת עלול לגרום לקרע באיברים בבית החזה או בבטן

שינוי צורה וכאבים עזים בבית  , הסימנים לשבר בצלע כוללים חבורה מקומית וסימני חבלה

.  החזה

.הכאבים הנלווים לפעולות הנשימה ייתכנו גם קשיי נשימה הנובעים לרוב בשל, בנוסף

:סכנות עיקריות לשבר בצלע 2קיימות 

(ב"כלי דם וכיו, ריאות) חיוניםפגיעה באיברים 1.

(קישור לשקף הבא" )חזה מרפרף"מצב חמור יותר של שברים בצלעות נקרא 2.
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: (Flail Chest)" מרפרף"חזה 

הפוגע במבנה  , שבר של לפחות שתי צלעות סמוכות ביותר ממקום אחד לאורך הצלע

למעשה נוצר אזור שהתנתק מקיר בית החזה ולא משתתף . הרציף של דופן בית החזה

. בתנועתיות של בית החזה

כאשר הנפגע . לחלק המנותק יש משקל שלוחץ על הריאה ומונע ממנה להתמלא באוויר

אך החלק הפגוע למעשה לא שותף בהתרחבות בית החזה  , בית החזה עולה, שואף אוויר

החלק הפגוע אינו מאפשר לריאה להתמלא  , בעקבות חוסר התזוזה. ונראה שקוע יותר

הכינוי המקובל לתהליך הנשימה  . באוויר ומפחית את כמות האוויר שהריאה יכולה להכיל

החלק המנותק נע  " כאילו"היות ונראה , "נשימה פרדוקסאלית"בפגיעת חזה מרפרף הינו 

כאשר הנפגע . למרות שלמעשה החלק המנותק אינו נע כלל, הפוך מתנועת בית החזה

אך החלק מנותק אינו נע והוא נראה כאילו הוא בולט  , קיר בית החזה נופל, נושף החוצה

.יותר לעומת קיר בית החזה

כתוצאה מהכאב החולה ינשום פחות עמוק ויותר מהר ולכן עיקר הטיפול הראשוני מתרכז  

מתן חמצן והנשמה מסייעת  , שמירה על נתיב אוויר, (ן ובבית החולים"בנט)בטיפול בכאב 
במידת הצורך  
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:סכנות
.ירידה ביכולת האוורור של הריאה הפגועה בגלל המקטע הפגוע

מהירה  הנשימה תהייה  . )בנפח הנכנס ירידה–עומק הנשימות יורד בגלל כאבים 

(.ושטחית

פגיעה ברקמת הריאה המלווה בדימומים מכלי דם קטנים לתוך הנאדיות עקב המכה     

.  התוצאה היא ירידה במעבר החמצן לריאה. החזקה לבית החזה
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(:Contusion Pulmonary) ריאתית קונטוזיה

  נוצרים דימומים ובצקות בנאדיות, כאשר רקמת הריאה נפגעת מטראומה קהה או חודרת

הדימומים והבצקות תופסים את מקומו של האוויר בנאדיות הריאות ומפריעות  . הריאה

ריווי החמצן בדמו של החולה יורד והחולה נכנס  , כתוצאה מכך .לשחלוף הגזים בנאדיות

.להיפוקסיה
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(:Pneumothorax)חזה אוויר 

.הפוגעת בתהליך הנשימה הפלאורההצטברות של אוויר בתוך חלל 

.הפלאורההלחץ הקיים בין שני קרומי -ההפרעה בנשימה נגרמת בעקבות ביטול תת

למשל במקרה של חזה אוויר , חזה אוויר יכול להתרחש ללא סיבה באנשים בריאים

.צעירים ורזים עם נטייה לעישון כבד, ספונטני המתרחש במיוחד אצל אנשים גבוהים

הצטברות האוויר בחלל בית החזה עלולה להביא למצב של חזה אויר בלחץ עקב הדליפה  

ובמיוחד כאשר נקודת הדליפה הופכת להיות חד כיוונית כלומר האוויר שדולף לחלל בית  

.החזה לא מצליח לחזור לתוך הריאות וכתוצאה מכך כל נשימה יוצרת לחץ מוגבר

חשיבות   היא שכל פגיעת חזה עלולה להתפתח לחזה אוויר בלחץ ולכן קיימת הנחת היסוד

.רבה לזיהוי ולטיפול בפגיעות חזה
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(:Simple Pneumothorax)חזה אוויר פשוט 
ההולך ומצטבר וגורם ללחץ על הריאה כנגד דופן בית   הפלאורלישל אוויר לחלל כניסה 

.החזה ולבסוף לקריסתה

חשוב להבהיר שחזה אוויר לא מתרחש רק כתוצאה מטראומה אלא יכול להתרחש גם 
שנובעת מחוסר ( הנשמה בלחץ)להיגרם כתוצאה מטיפול לא מבוקר  בחולים ואפילו

.חוסר מיומנות של המטפל/ ערנות

:דוגמאות לגורמים נוספים לחזה אוויר שאינם נובעים מטראומה חיצונית

חזה אוויר ספונטני המתרחש ללא כל סיפור של חבלה חיצונית ומשויך לרוב לאנשים•
גבוהים ורזים 

במהלך ביצוע פעולות החייאה או במהלך מתן  ( AMBU)בלחץ עם מפוח להנשמה  הנשמה•
.י אינדיקציה"נפגע עפ/ הנשמה מסייעת לחולה 

שמכויל על לחצים  ונפח שאינם מתאימים לחולה   למנשםחולים נשימתיים המחוברים •
במתקנים רפואיים שהוזעקנו אליהם בעקבות התדרדרות פתאומית במצבו של החולה 

(AMBU)חולים נשימתיים כרוניים שנזקקו להנשמה מסייעת באמצעות מפוח להנשמה •
והונשמו בלחץ ונפח גבוהים מהנדרש 

ולפתע אנו  ( AMBU)חשוב לציין שכאשר אנו מנשימים חולה באמצעות מפוח להנשמה 
.מבחינים בהתדרדרות פתאומית במצבו יש לקחת בחשבון חזה אוויר
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(:Open Pneumothorax)חזה אוויר פתוח 

ירי וכדומה תגרום להיווצרות חזה אויר  , חודרת בדופן בית החזה כתוצאה מדקירהפציעה 
.הפלאורליפתוח המאפשר כניסה של אוויר לחלל 

אוויר יישאב דרך החור  , בזמן שהחולה מבצע שאיפה, בעקבות הפרשי הלחצים הקיימים

אשר יגרום  Sucking Chest Wound -נוצר פצע יונק. אל תוך חלל בית החזה ואל הריאה

הלחץ שנגרם גורם לקריסה של הריאה בעקבות  . הפלאורלילכניסת אוויר רבה לחלל 

.הדחיקה של כנגד דופן בית החזה כתוצאה מהלחץ שהצטבר

בין מרכיבי הטיפול המהותיים במקרה של פציעת חזה חודרת היא הנחה של חבישה  

במגן דוד אדום קיימת תחבושת ייעודית לפציעות חזה  . אוטמת על פצע הכניסה והיציאה

".אשרמן"הנקראת 

של הנפגע יש להסיר מייד את  ( דופק ולחץ דם)אם חלה התדרדרות במצבו ההמודינאמי 

.החבישה האוטמת
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(:Tension Pneumothorax)חזה אוויר בלחץ 

בעיקר בגלל היווצרות שסתום חד , אך אינו מצליח לצאת הפלאורליחודר אל המרווח אוויר 

  הפלאורההתוצאה היא הצטברות משמעותית של אוויר בתוך חלל . כיווני של הרקמה

ההחזר הורידי מהגוף אל , בנוסף. המפעילה לחץ על הריאה כנגד כלי הדם ואיברי החזה

בעיקר )הלב נפגע כתוצאה מהלחץ הגבוה שנוצר בבית החזה על הורידים הנבובים 

(.  קרדיוגני)הלם לבבי  -ונגרמת קריסה לבבית( התחתון

.  חזה אוויר בלחץ מהווה את הפגיעה הקשה ביותר הדורשת התערבות מיידית

נפגע עם סיפור של חבלת חזה וסימנים , כלומר. קליניתהאבחנה של חזה אוויר בלחץ היא 

(.דופק ולחץ דם)המחייב הופעה של אי יציבות המודינאמית ( קרדיוגני)של הלם לבבי 

,  חיוורון הזעה: הכוללים( קרדיוגני)נפגע עם חזה אוויר בלחץ יציג סימנים של הלם לבבי 

.דופק מואץ וחוטי, לחצי דם ודפקים שאינם נמושים או נמושים בקושי

לכן קיימת  , הנחת היסוד בכל פגיעות החזה היא שהן עלולות להתדרדר לחזה אוויר בלחץ

י סיפור  "י סימנים קליניים ולא עפ"חשיבות רבה לחדד את הסימנים ולבסס את האבחנה עפ

.יש להיערך לטיפול בהלם לבבי, בכל פציעת חזה בלחץ. המקרה בלבד

ברמת הטיפול המתקדמת כאשר יש חשד לחזה אוויר או להתפתחות של חזה אוויר  

י  "י מחט או ע"ביטול הלחץ באמצעות ניקוז חזה ע" קומפרסיה-דה"המטפל נערך לביצוע 

.ניתן הדגש על הטיפול בהלם הלבבי, בנוסף. נקז חזה ייעודי
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(:Hemothorax)דם  חזה

  CC2500-3000החלל עלול להכיל . הפלאורליחזה דם מתרחש כאשר דם נכנס למרווח 

. של נוזל ולכן הוא פוטנציאלי להצטברות של דימום

י "המנגנון השכיח יותר הוא איבוד דם מאשר קריסה של הריאה כתוצאה מהפעלת הלחץ ע

הנפגע ימות קודם מאיבוד   -"חזה דם בלחץ"נדיר שמצטבר מספיק דם כדי ליצור . הדימום

(.היפוולמיה)דם 

לרוב מקור הדימום הוא מפציעה של כלי דם בבית החזה אך יתכן גם מקור מכלי דם בין  

חזה אוויר עלול להתרחש בשילוב עם חזה דם ובמקרה הזה יתרחשו גם קריסה  . צלעי

.נשימתית וגם קריסה לבבית

.אנטומיה של בית החזה             

(V.A.N)עורק ועצב , בין צלע לצלע יש וריד             
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:סימנים וסימפטומים

לחמצן" רעב", שימוש בשרירי עזר, סימני מצוקה נשימתית•
היפוקסיהסימני סטרס שמעידים על / אי שקט/ עצבנות•

פצע כניסה ופצע יציאה•
בטיחות סימני חגורת•

קצף דמי מהפה במקרה של חזה דם•

גודש בורידי צוואר•

סטיית קנה•

תת עורית אמפיזמה•
סימני הלם•

ירידה בלחץ דם•
דופק פריפרי מהיר וחלש•

כניסת אוויר מופחתת בצד הפגוע•
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:טיפול

יש לטפל בבעיות מסכנות חיים בטווח המיידי, במהלך הסקר הראשוני•

PHTLS -י סכמת ה"עפ ABC -תמיכה ב•
הגב ובבית השחי וחיפוש אחר פציעות אפשריות, חשיפת בית החזה•

יש  , יש לחפש חורי כניסה ויציאה ובמידה ונמצא פצע, במידה ומדובר בפציעה חודרת•

או בחבישה אוטמת אשרמןלאטום את החור בשסתום  

!בשום אופן אין להוציא חפצים תקועים, יש לקבע חפצים תקועים•

מתן חמצן במסכה וביצוע הנשמה מסייעת במידת הצורך•

י אינדיקציה במהלך הפינוי ומבלי לעכב את הפינוי"מתן נוזלים עפ•

אין להתעקש עם פצוע חזה על קיבוע. קיבוע ללוח שדרה וצווארון בהתאם לסיפור המקרה•

אם הפצוע מתנגד לקיבוע יש לפנותו בתנוחה הנוחה לו ביותר, ללוח שדרה 

ן"חבירה לנט/ פינוי דחוף לבית החולים•

יש להסיר האשרמןאם המצב מחמיר את , אם יש חור יש לאטום

חשוב לזכור שפגיעות חזה מאוד דינאמיות ולכן יש לפנות בדחיפות לבית החולים בשאיפה לבצע  

.את כל הטיפול במהלך הפינוי על מנת לקבל את הטיפול הדפיניטיבי בבית החולים

הנחת היסוד היא שכל פגיעת חזה עלולה להתדרדר לחזה אוויר בלחץ ולכן עלינו להיערך לטפל  

(.קרדיוגני)בהלם לבבי 

על מנת לאבחן באיזו פגיעת חזה מדובר מבצעים צילום חזה שמראה  , בבית החולים              

האם

.מדובר בנוזל או באוויר וכמה לחץ מופעל על דופן בית החזה              
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(:Cardiac Tamponade)לבבית  טמפונדה

לבבית מתרחשת כאשר מצטבר נוזל באופן אקוטי כתוצאה מחבלה קהה או   טמפונדה

מכיוון ששק  . הפלאורלילבין הלב בדומה לחלל  הפריקרדיאלימפציעה חודרת בין השק 

הצטברות של לחץ המתפתחת במהירות תגרום לדחיקת הלב כנגד , הלב אינו אלסטי

.  בתפוקת הלב ובלחץ הדם, הפריקרדיום ולפגיעה במילוי הלבבי

ק "סמ 30-20 -לבין הלב כ הפריקרדבמצב תקין קיימת כמות קטנה של נוזל סיכה בין 
.עד שיתרחש דום לב  300ccויכול להכיל עד. בממוצע

 

לבסוף ההצטברות הרבה של הדם תגרום לאי יכולת של הלב להתרחב ולהתמלא ולאחר  

.ובסופו דום לב( קרדיוגני)מכן לבצע סחיטה יעילה ויתרחש הלם לבבי 

"באקעל שם  הטריאדה"י "לבבית עפ טמפונדהשלושת הסימנים המזוהים עם             

.קולות לב עמומים וירידה בלחץ הדם, גודש ווריד צוואר: הינם             
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:סימנים וסימפטומים
(.קהה בבית החזה/ פגיעה חודרת )אנמנזה ואיסוף סימנים מחשידים רלוונטיים •

אי יכולת למשש לחץ דם/ ירידה בלחץ דם•

דופק מהיר -טאכיקארדיה•

סימני הלם•

גודש ורידי צוואר•

.כחלון פריפרי•

יתכן הפרש קטן של לחץ הדופק   הדיאסטולהבגלל ההפרעה להתרחבות הלב בזמן 
pulsus -כ"ממ 30 -ההפרש בין הלחץ הסיסטולי לדיאסטולי קטן מ) paradoxus.)
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:טיפול

PHTLS -י סכמת ה"עפ ABC -תמיכה ב•
מתן חמצן במסכה או הנשמה מסייעת במידת הצורך•
!בשום אופן אין להוציא חפצים תקועים, תקועים יש לקבע חפצים•

מתן נוזלים במהלך הפינוי ומבלי לעכב את הפינוי•

ן"חבירה לנט/ פינוי מהיר לבית החולים•

חשוב לזכור שפגיעות חזה מאוד דינאמיות ולכן יש לפנות בדחיפות לבית החולים בשאיפה  

.לבצע את כל הטיפול במהלך הפינוי על מנת לקבל את הטיפול הדפיניטיבי בבית החולים

שאיבה של הנוזל בין הרקמות   -בטמפונדהבבית החולים  בתמונה מוצג הטיפול
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כלי הדם  , פציעות בבית החזה מהוות אתגר טיפולי בגלל ריבוי האיברים החיוניים, כאמור

.  ראשיים והקושי בזיהוי החבלות השונות

.  חשוב לדעת שקיימות פציעות נוספות העלולות להיגרם כתוצאה מחבלה בבית החזה

לרוב העדות לפציעות הללו יהיו במותו של הנפגע וניתן יהיה להוכיח אותן לאחר נתיחה 

.של הגופה אך בכל זאת חשוב להכיר אותם
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